
LÖDÖSE. Nu på lördag 
välkomnas allmänheten 
till Lödösehus.

Dräktskaparen Ida 
Lagnander berättar 
om medeltida kläder 
till spelen “Drömmen 
om Birgitta” och “Vid 
Ljuda Os”.

Hon redogör om hur 
rollkaraktärer skapas 
med hjälp av dräkt. 

Föredraget Teaterdräkt sker i 
samband med den pågående 
utställningen Arn, Blanka 
& Saladin – medeltida dräkt 
från teater och film som visas 
på Lödösehus till och med 27 
januari 2013.  I utställningen 
visas ett urval av original-

dräkter från filmerna om Arn 
och teaterproduktionerna 
Vid Ljuda Os och Drömmen 
om Birgitta.

Hur kan vi veta hur man 
var klädd på medeltiden och 
var kommer informationen 
ifrån? Fanns det trender på 
medeltiden och kan man se 
social status, kön eller ålder i 
dräkterna?

Under dagen finns också 
möjlighet att prova kläder 
från teaterspelen och fil-
merna om Arn.
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Hansastaden
Stralsund
4 dagar i Nordtyskland
 Arcona Hotel Baltic ★★★★  
Hotellet ligger ett stenkast ifrån 
den gamla stadsdelen och ham-
nen i hansastaden, mitt i den 
tyska legendariska stämningen 
vid Östersjön med maritim miljö, 
frisk havsluft och 800 års historia. 
Staden har en imponerande sil-
huett med gotiska torn, kullersten 
och korsvirkesidyll samt shopping, 
uteliv och caféer. Besök den vack-
ra ön Rügen med den branta krit-
klippan, långa strandpromenader 
och fina gamla badorter. Åk över 
bron eller med båt från hamnen 
och upplev Kap Arkona eller den 
117 m höga Königsstuhl. 

Pris per person i dubbelrum 

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/12, 25-28/12 
2012 samt 1/1-29/5 2013. 

           Arcona Hotel Baltic
 

1 barn 
7-12 år 

½ priset 

’Dejlige’ Danmark
3 dagar i Fredrikshamn

Hotel Jutlandia ★★★★

Fredrikshamn är Danmark när 
det är som bäst och närheten 
till Sverige har i alla år lockat hit 
shoppingglada turister. 
Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 
19/12 2012 samt 3/1-21/6 
2013. 

endast 449:- 

Brandenburgs sjöar
4 dagar vid Pot sdam, Tyskland

★★★

Hotellet ligger vid sjön Schwie-
lowsee i Havelland. Brandenburg 
är Tysklands vattenrikaste delstat, 
och Havelland fascinerar med sin 
oförstördhet och avskildhet. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

specialiteter

Ankomst: Valfri t.o.m. 
18/12 2012 samt 2/1-23/3 
2013.

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Resa +
liveblues  

fr99:-*

Boka på stenaline.se eller ring 031-704 00 00. 

Bokningsavgift vid personlig service. 

G Ö T E B O R G –  F R E D E R I K S H AV N

Onsdag den 21 november fylls Stena Danica 

med härliga blå toner. Populära Bluesland 

kombinerar bluesens melankoli med svängig 

spelglädje. Det får du inte missa!

Bluesland
live ombord!

Starta julen till havs! 
På hemresan från Frederikshavn 
kl 14.00 dukar vi fram ett läckert 
julbord fr 219:-/pers. Passa också 
på att julshoppa ombord, upp till 
50 % billigare än i land. 
Läs mer om veckans program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen 

* Gäller Stena Danica avg. kl 09.00 helgfri måndag–fredag 
t o m 28/12 2012. Bluesland live avser 21/11.

LÖDÖSE. Helene Nork från Älv-
ängen erhöll, i samband med en 
ceremoni på Lödösehus förra lör-
dagen, Götaälvdalens konstfören-
ings Holger Karlsson-stipendium. 
Stipendiet, som är på 5 000 kronor, 
hämtas ur en donation förknippad 
med den kände tecknaren Holger 
Karlsson.

I motiveringen står det att Helene 
Nork får stipendiet för sitt måleri i 
det lilla formatet med friskt person-
ligt färgspråk. Till motiveringen 
knyts också Götaälvdalens konstför-
enings styrelses och konstnärssek-
tions stora uppskattning och tack-
samhet för skickligt och oegennyttigt 

föreningsarbete.
Stipendiet delades ut av konst-

föreningens ordförande Ingvar 
Ekbrand.

JONAS ANDERSSON

Holger Karlsson-stipendiet tillföll 
i år Helene Nork från Älvängen. 
Stipendiet delades ut av ordföran-
den i Götaälvdalens konstförening, 
Ingvar Ekbrand, vid en ceremoni på 
Lödösehus.

Stipendium till 
Helene Nork

Föredrag om medeltida kläder

Lördagens föredrag Teaterdräkt sker i samband med den 
pågående utställningen Arn, Blanka & Saladin.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Originaldräkter från fi lmerna 
om Arn visas upp

Välkomna!

Tingeling
Vingarnas hemlighet
Söndag 25/11 kl 15

Entré 60kr • Matiné

Bröllop i Italien
Söndag 25/11 kl 18
Onsdag 28/11 kl 19
Entré 80kr • från 7 år

Breaking Dawn Part 2
Onsdag 21/11 kl 19

Entré 80 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se


